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2886 sa lı Kanunun 45. maddesine

Seferihisar ilçe Sınıılan içerisinde Ambalaj Atıklarınln Evsel Nitelikli Attklardan Kaynağında Ayrı ToPlanması,
Taşünması Ve Değerlendİrilmesi Hakkı, 2886 sayılı ihale Kanunun 45.maddesine göıe Açık Teklif Usulü-Artırma ile 3 (üÇ) yıl
sırİüi kiraya veriĞcektir. Yüklenici Firma Seferihisar ilçesi sınrrları içerisinde Seferihisar Be|ediye Başkanlığı adına Temizlik
işleri Müdürlüğü (Bundan böyle idare olarak anı|acaktır) denetiminde arnbalaj atıklarınln (kağıt, karton, cam, metal, plastik ve
pet vb. ) kaynağında (konut, site, sanayi tesisi, ticarethane, işyeri, okul, hastane vb.) ayrı toPlanması, taŞünmasl ve
degerlendirilmisi işIemlerinin kahcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi için 24.08.201l tarih ve 28035 sayılı Resmi
Gazetede yaylmlanarak yiirürlüğe giren "Ambalaj Atıklannın Kontrolü YönetmeIiği" uyarınca toplama Si§teminin kurulmasını

Madde

l.

üstlenir.

Madde 2. ihalenin muhammen bedeli yıllık KDV dahil 50.000,o0.-TL. (elli bin) olacak, ödemeler yıllık peşin olarak alınacaktıı
Geçici teminat miktarı 1.500,00 TL (bin beş yiız ) TL dir
Madd€ 3. lhaıe 26.05.202ı çarşamba Günü saat: l0.45'de Seferihisar Belediye Başkanlığl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Komisyon gerekçesini kaıarda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamalca serbesttiı
Madd;4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdihlüğilnden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebiliı ve temin
edilebilir.
Mıdde s.postayla yapılacak başvurular için adıesimiz Seferihisar Belediyesi Yazı lşteri Müdürl0ğü Camikebir Mahallesi 52ll
Sok. No. l 4 SeferihiSar/iZMiR' dir.
Madde 6. posta veya kargo yoluyla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7. istekıiıerin ihalede hazrr bulunmaları gerekmektedir.
Madde 8. İha|eye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler;

a)
b)

c)

d)

ej
rj

g;
h)

i)
j)
i)

ihaleye 2872 Sayfi Çevre Kanunu gereği duzenlenen yönetmeliğe göre lzmir il sınırları içinde toplama ayırma lisansı
olan hrma ve kişiler katılabileceğinden; ihaleye girecekler toplama ayrma tesisi lisans ve yetki belgeleri
Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaber7yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi (gerçek kişiler için)
o/o3 ü oranında oluP 1.500,00 TL dir.
Geçici teminaıırİyatırıldığırıa daİr belge. Geçici teminat muhammen bedelin
Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak diizenlenmiş noter tasdikli vekaletnarne
ruİeı Kişiler ihaljye katülacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı
olduğunu gösteıen ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
ruzeİ tişi-oıması halinde, iİgiİisine gore tuzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları i|e tiizel kişiliğin yönetimindeki
goıevlerİ belirtilen son durumu goslerir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
6ulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek ilzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Tü;ı kişilik adına ihİleye kaıılacak veya teklifte bulunacak kişilerin lilzel kişiliği temsile yetkili olduklarınü gösterir
noterlikçe tasdik edilniş yetki belgesi.
Bu iş için ortak olarak teklif verecek şirketler de ortaklft beyannamesi verecek olup her bir onak için istenilen belgeler
ayı olarak sunulacaktır.
Seferihisar Belediyesi Mali Hiznetler Müdtlrlüğünden borcu o]rnadığına dair belge,
isıekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ihale dokiımanı ibrazl zorunludur.
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